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REGULAMIN NABYWANIA TRANSMISJI MECZÓW
WIDZEW TV

§ 1.
[Definicje]
Wskazanym poniżej pojęciom przypisuje się określone poniżej znaczenie.
1. Regulamin – niniejszy Regulamin nabywania transmisji meczów Widzew TV.
2. Zbywca transmisji – Widzew Łódź Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (92-230), al.
Piłsudskiego 138, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS:
0000680270, NIP 7282818145.
3. Nabywca transmisji – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych która zamawia usługę dostępu do transmisji meczu, lub meczów,
z wykorzystaniem strony internetowej: https://tv.widzew.com .
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zamówienia usługi (dostępu do transmisji
meczu, lub meczów) jeżeli czynność ta nie jest związana bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Widzew TV – nazwa usługi polegająca na udostępnieniu Nabywcy transmisji meczu
lub meczów z wykorzystaniem strony internetowej https://tv.widzew.com .
6. Transmisja – bezpośrednia relacja (przekaz obrazu oraz profesjonalnego komentarza
jeżeli jest on przekazywany) z meczu rozgrywanego przez pierwszą drużynę seniorów
Klubu Widzew Łódź, lub innych drużyn Klubu Widzew Łódź (o ile zapadnie decyzja
o wykonaniu transmisji takich meczów).
§ 2.
[Zasady udostępniania transmisji]
1. Przedmiotem zamówienia jest transmisja (relacja telewizyjna) meczu pierwszej
drużyny seniorów o mistrzostwo Ligi lub innej drużyny Klubu Widzew Łódź, wraz
z komentarzem (jeżeli jest on przekazywany), a o ile obejmuje to również relacja
studiem przed i po meczu, w przerwie meczu, konferencją prasową po meczu.
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2. Zamawianiu transmisji dedykowana jest strona internetowa : https://tv.widzew.com
oraz aplikacja mobilna Widzew Łódź.
3. Transmisja może zostać zamówiona jedynie przez konsumenta, na jego własne
potrzeby. Udostępnianie transmisji przez Nabywcę transmisji osobom trzecim, jak
również jej publiczne udostępnianie (odtwarzanie, wyświetlanie), bez względu na to,
czy następuje to w celach komercyjnych, czy niekomercyjnych stanowi rażące
naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu oraz przysługujących Zbywcy
transmisji autorskich praw majątkowych. W celu nabycia prawa do udostępniania
transmisji osobom trzecim, w tym jej publicznego udostępniania, niezbędne jest
zawarcie ze Zbywcą transmisji odrębnej Umowy, określającej warunki prawne
i finansowe takiego udostępnienia transmisji.
4. Zbywca transmisji zastrzega, że programy (relacje) telewizyjne które stanowią
przedmiot zamówienia stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. z 2019 roku poz. 1231)
i podlegają związanej z tym ochronie prawnej. Składając zamówienie Nabywca
transmisji zgadza się z takim traktowaniem relacji telewizyjnych.
5. Nabywca transmisji nie będzie upoważniony do utrwalenia transmisji, celem jej
odtworzenia, (lub wielokrotnego odtwarzania).
6. Nabywca transmisji przyjmuje do wiadomości, że Zbywca transmisji może doznawać
ograniczeń

w

możliwości

realizowania

relacji

telewizyjnych,

co

dotyczy

w szczególności relacji z meczów wyjazdowych i koniecznością uzyskania stosownych
zgód od organizatora meczu, lub ograniczeń związanych z zapewnieniem praw
telewizyjnych podmiotów mających podpisane umowy z organizatorami rozgrywek.
Klub nie ponosi odpowiedzialności wobec Nabywcy transmisji za niemożność
zrealizowania relacji telewizyjnej z meczów Ligi lub Pucharu Polski.
7. Nabywca transmisji przyjmuje do wiadomości, że Zbywca transmisji w wypadku
realizowania relacji meczów wyjazdowych drużyny nie ma wpływu na sposób
nagrywania obrazu (miejsce ustawienia kamer) oraz na jakość przekazu nagrania.
Zbywca transmisji nie ponosi odpowiedzialności za jakość przekazanej relacji
telewizyjnej.
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8. Zbywca transmisji nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystania przez
Nabywcę transmisji z Widzew TV będącego następstwem nieposiadania przez
Nabywcę transmisji stosownego oprogramowania komputerowego, błędów takiego
oprogramowania, jak i dostępu do internet. Zbywca transmisji nie ponosi
odpowiedzialności za niemożność korzystania z Widzew TV będącej następstwem
przerw o charakterze technicznym.
9. Nabywca transmisji przyjmuje do wiadomości, że relacja telewizyjna zawiera
materiały reklamowe sponsorów i partnerów Klubu Widzew Łódź.
10. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie będzie interpretowane jako dające
Nabywcy transmisji prawa do używania znaków towarowych (usługowych) do których
prawa służą Klubowi Widzew Łódź.
§ 3.
[Sposób zamawiania transmisji]
1. Do realizacji zamówienia niezbędne jest: odwiedzenie strony internetowej
https://tv.widzew.com/strona-glowna, a następnie strony „Zakup transmisję”,
dodanie wybranego pakietu do koszyka w przypadku korzystania z płatności za
pośrednictwem „przelewy24”, dokonanie wyboru opcji : „Składam zamówienie”,
potwierdzenie złożenia zamówienia, dokonanie płatności, (6) powrót do listy
zamówień, aktywowanie transmisji. Szczegółowy sposób zamawiania transmisji
opisany jest na stronie: https://tv.widzew.com . Analogiczne czynności należy podjąć,
przy dokonywaniu zamówienia w użyciu aplikacji mobilnej Widzew Łódź.
2. Dokonanie zamówienia transmisji możliwe jest pod warunkiem (zawieszającym)
zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu przez Nabywcę transmisji.
§ 4.
[Ceny zamówień, sposób płatności]
1. Ceny zamówień ustalane są jednostronnie przez Zbywcę transmisji i podawane są do
wiadomości na stronie internetowej https://tv.widzew.com . Podane ceny transmisji
są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Zbywca transmisji
zastrzega sobie prawo zmiany cen transmisji, które pozostawać będzie bez wpływu
na wartość już zamówionej (tj. aktywowanej) transmisji.
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2. Sposoby płatności:
a) płatność realizowana przez „przelewy24”,
b) płatność realizowana przez „SMS premium.”
3. W przypadku dokonania płatności za pośrednictwem „przelewy24” Nabywca
transmisji nabywa punkty, które następnie zamienia na transmisje. Zbywca transmisji
przewiduje następujące pakiety punktowe: (1) obejmujący 2 punkty, (2) obejmujący 6
punktów, (3) obejmujący 20 punktów. Aktywowanie zamówienia transmisji powoduje
pomniejszenie punktów posiadanych przez Nabywcę transmisji o liczbę punktów
przewidzianych dla realizacji danego zamówienia. Ceny pakietów ustalane są
jednostronnie przez Zbywcę transmisji i podawane są do wiadomości na stronie
internetowej https://tv.widzew.com. Zbywca transmisji zastrzega sobie prawo
zmiany cen pakietów, które pozostawać będzie bez wpływu na wartość już nabytych
pakietów.
4. Za pośrednictwem płatności „SMS premium” istnieje możliwość zamówienia
pojedynczej, wybranej transmisji. W tym celu należy wysłać SMS o treści „DPWTV9”
pod numer 7955. Ceny wiadomości SMS ustalane są jednostronnie przez Zbywcę
transmisji

i

podawane

są

do

wiadomości

na

stronie

internetowej

https://tv.widzew.com. Zbywca transmisji zastrzega sobie prawo zmiany cen
wiadomości SMS, które pozostawać będzie bez wpływu na wartość już złożonego
zamówienia.
§ 5.
[Odstąpienie od zamówienia, reklamacje]
1. Nabywcy transmisji (będącemu konsumentem) przysługuje prawo odstąpienia od
zamówienia bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni. Bieg terminu do
odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty nabycia pakietu punktów za
pośrednictwem „przelewy24”, albo prawa do transmisji za pośrednictwem „SMS
premium.”
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2. Odstąpienie od zamówienia nie jest możliwe po aktywacji zamówienia (co do danego
zamówienia będącego przedmiotem aktywacji), na co Nabywca transmisji niniejszym
wyraża zgodę.
3. Po upływie 14 dni o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu uprawnienie do
odstąpienia od zamówienia wygasa.
4. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od zamówienia Nabywca transmisji musi
w terminie określonym w § 5 ust. 1 Regulaminu poinformować Zbywcę transmisji
o swojej decyzji o odstąpieniu od zamówienia w drodze jednoznacznego
oświadczenia o odstąpieniu, wysłanego pocztą na adres Zbywcy transmisji lub na
adres e-mail: transmisje@widzew.com.
5. Nabywca transmisji ma możliwość skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od
zamówienia.
6. Informacje dotyczące prawa odstąpienia od zamówienia zawarte zostały w załączniku
nr 1 Regulaminu. Wzór formularza odstąpienia od zamówienia stanowi załącznik nr 2
Regulaminu.
7. Zwrot zapłaconej ceny w przypadku złożenia przez Nabywcę transmisji oświadczenia,
o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, zostanie dokonany na wskazane konto
bankowe lub w inny wskazany przez Zbywcę transmisji sposób w terminie 14 dni od
daty otrzymania przez Zbywcę transmisji oświadczenia o odstąpieniu od zamówienia.
8. Nabywca transmisji który aktywował zamówienie może złożyć reklamację,
w wypadku niewykonania na jego rzecz usługi (z przyczyn leżących po stronie Zbywcy
transmisji) lub kwestionując jakość spełnionej usługi (z zastrzeżeniem postanowień §
2 ust. 7 i 8 Regulaminu). Nie podlega reklamacji poziom sportowy relacjonowanych
zawodów, jak również niewykonanie zamówienia będące wynikiem przerwania
zawodów na podstawie stosownej decyzji arbitrów spotkania lub organizatora
zawodów.
9. Reklamację należy składać listownie z dopiskiem „reklamacja” na adres pocztowy:
Widzew Łódź Spółka Akcyjna, 92-230 Łódź, al. Piłsudskiego 138, za pośrednictwem
poczty elektronicznej: transmisje@widzew.com . Reklamacja powinna wskazywać
dane identyfikacyjne Kupującego, w tym adres korespondencyjny lub adres poczty eStrona 5 z 11
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mail oraz numer zamówienia, a także wskazywać przyczynę złożenia reklamacji.
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie dni 14 od dnia jej
złożenia (złożenia pisemnej reklamacji i dostarczenia zareklamowanego Towaru).
§ 6.
[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
1. Przetwarzanie danych osobowych Nabywcy transmisji odbywa się na zasadach
określonych przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: ”RODO”) oraz ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 roku poz. 1781).
2. Zbywca transmisji oświadcza, że jest administratorem danych osobowych
w rozumieniu RODO, przy czym dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu
i zakresie związanym z realizacją zamówień.
3. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Nabywców transmisji na podstawie
następujących podstaw prawnych:
a) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO), np. na podstawie dodatkowej zgody Zbywca transmisji może zbierać
dodatkowe, fakultatywne dane w celu profilowania, w celach marketingowych,
w celu przesłania informacji o nowych produktach, usługach oraz promocjach
oferowanych przez Zbywcę transmisji. Zgoda może być w każdej chwili wycofana.
Takie cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych przed cofnięciem zgody;
b) wymogi kontraktowe – tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania
zamówienia lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
w związku z składaniem i realizacją zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
c) wymogi

ustawowe –

tj.

konieczność

wypełnienia

przez

Administratora

obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
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d) uzasadnione interesy administratora – tj. konieczność realizacji prawnie
uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności może to być marketing
bezpośredni produktów lub usług – (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4. Dane osobowe nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to konieczne do
osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.
5. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych, Administrator podejmie środki techniczne
i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. Każdy Nabywca transmisji ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do
ich poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania jego danych, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, poprawienia jego danych, ograniczenia
przetwarzania danych, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
7. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy
kierować na adres: Zbywcy transmisji: Widzew Łódź SA, Al. Piłsudskiego 138, 92-230
Łódź lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: transmisje@widzew.com.
8. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych rozpatrywane są niezwłocznie,
maksymalnie w ciągu jednego miesiąca.
9. Każdy Nabywca transmisji posiada także prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Taką skargę należy kierować na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
10. Dane osobowe Nabywcy transmisji bez wyraźnej, odrębnej zgody lub obowiązku
wynikającego z powszechnie obowiązującego prawa nie będą przekazywane do
państw trzecich i do podmiotów przetwarzających dane osobowe poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym.
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§ 7.
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać
się na stronie internetowej https://tv.widzew.com . Regulamin udostępniany jest na
stronie internetowej w sposób umożliwiający jego pozyskanie, utrwalenie
i odtworzenie przez Nabywcę transmisji. Uważa się, że Nabywca transmisji składając
zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść
bez zastrzeżeń.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Zbywca transmisji zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiana
Regulaminu wchodzi w życie z chwilą opublikowania nowego Regulaminu na stronie
internetowej: https://tv.widzew.com. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień
aktywowanych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
4. Przelew wierzytelności służących Nabywcy transmisji wobec Zbywcy transmisji
wymaga uprzedniej zgody Zbywcy transmisji, wyrażonej pod rygorem nieważności
w formie pisemnej.
5. Wszelkie spory związane z złożeniem i realizacją zamówień złożonych na podstawie
niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe
dla siedziby Zbywcy transmisji.
6. Zbywca transmisji informuje, że nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązanie
ewentualnego sporu w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 23 września
2016 roku „o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich” (Dz.U. z 2016r.
poz.

1823).

Informacje

na

temat

pozasądowego

rozwiązywania

sporów

konsumenckich oraz podmiotach uprawnionych powinna stosownie do przepisów
ustawowych znajdować się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów - uokik.gov.pl.
7. Sprzedawca w wykonaniu swoich prawnych obowiązków podaje adres unijnej
elektronicznej platformy rozwiązywania sporów – ec.europa.eu/odr, oraz informuje,
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że nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązanie ewentualnego sporu we wskazanym
trybie pozasądowym.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2019 r.

Załączniki.
(1) Informacja dotycząca prawa odstąpienia od umowy.
(2) Wzór formularza odstąpienia od umowy.
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Załącznik nr 1

[Załącznik przeznaczony wyłącznie dla konsumentów]

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD ZAMÓWIENIA

Prawo odstąpienia od zamówienia.
Mają Państwo prawo odstąpić od złożonego zamówienia w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od zamówienia wygasa po upływie 14 dni od daty nabycia pakietu
punktów za pośrednictwem „przelewy24”, albo prawa do transmisji za pośrednictwem „SMS
premium.”
Odstąpienie od zamówienia nie jest możliwe po jego aktywacji (co do danego zamówienia),
na co Nabywca transmisji niniejszym wyraża zgodę.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od zamówienia, muszą Państwo poinformować nas na
adres : Widzew Łódź Spółka Akcyjna, 92-230 Łódź, al. Piłsudskiego 138, albo na adres
elektroniczny: transmisje@widzew.com o swojej decyzji o odstąpieniu od zamówienia
w drodze jednoznacznego oświadczenia.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od zamówienia, jednak nie jest to
obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od zamówienia, wystarczy, aby wysłali Państwo
informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od
zamówienia przed upływem terminu do odstąpienia od zamówienia.
Skutki odstąpienia od zamówienia.
W przypadku odstąpienia od zamówienia zwracamy Państwu otrzymane od Państwa
płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od
zamówienia.
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Załącznik nr 2.

[Załącznik przeznaczony wyłącznie dla konsumentów]

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD ZAMÓWIENIA
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat :

Widzew Łódź Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi,
92-230 Łódź, al. Piłsudskiego 138.

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od zamówienia
następującej usługi/usług:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Data zamówienia

______________________________________

[dokonania płatności „przelewy24”
albo „SMS premium]

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

______________________________________

Adres konsumenta(-ów)

______________________________________

Podpis konsumenta(-ów)

______________________________________

Data

______________________________________
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